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ประกาศ 

บรษิทั เปอรเิอ ้วทิเทล (ประเทศไทย) จ ากดั 41/1 หมู ่5 ต.โพธิส์ามตน้ อ.บางปะหนั จ.พระนครศรอียธุยา 

13220 

Site Code: AWS-010-INT-CAB-00-07-0004-0035  

บรษิทั เปอรเิอ ้วทิเทล (ประเทศไทย) จ ากดั ตัง้อยูท่ี ่ต.โพธิส์ามตน้ อ.บางปะหนั จ.พระนครศรอียธุยา 

จะด าเนินการประเมนิเพือ่รบัรองระบบ AWS (Alliance for Water Stewardship) ส าหรบัโรงงานอยธุยา ซึง่

โรงงานและแหล่งน ้า (Catchment) ตัง้อยู่ที ่เลขที ่41/1 หมู ่5 ต.โพธิส์ามตน้ อ.บางปะหนั จ.พระนครศรอียธุยา 

13220 

การประเมนิเพือ่รบัรองระบบ จะด าเนินการในวนัที ่24 กรกฎาคม 2561 เวลา 9:00-12:00 ณ โรงงาน

อยธุยาตามทีอ่ยูข่า้งตน้ โดยวตัถุประสงคข์องการประเมนิระบบนี้ เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าการใชท้รพัยากรน ้าของบรษิทั 

ไดด้ าเนินการอยา่งมคีวามเทา่เทยีมกนัทางสงัคม (Social Equitable), รกัษาสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 

(Environmental Sustainable) และใหเ้กดิประโยชน์ทางเศรษฐกจิสงูสดุ (Economically Beneficial) 

ทางบรษิทัมคีวามยนิดทีีจ่ะตอ้นรบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (Stakeholder) เพือ่เขา้รว่มในกระบวนการหารอื

ในการด าเนนิการประเมนิระบบครัง้นี้ ถา้ไมส่ามารถมาเขา้รว่มได ้ทางบรษิทัยนิดทีีจ่ะรบัค าปรกึษา โดยผา่น

ชอ่งทางของการสือ่สารดงันี้ 

• พบกบัผูต้รวจประเมนิในวนัรบัรองระบบ เพือ่พบปะพดุคยุ ใหค้วามเหน็ในการด าเนินการ

ระบบของบรษิทั เปอรเิอ ้วทิเทล (ประเทศไทย) จ ากดั ในวนัที ่24 กรกฎาคม 2561 เวลา 

9:00-12:00 ณ โรงงานอยธุยา ตามทีอ่ยูข่า้งตน้ 

• พบกบัผูต้รวจประเมนิในวนัทีผู่ต้รวจประเมนิเขา้ตรวจโรงงาน 

• สง่เป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยอเีมลถงึ คณุณฐัรนิทร ์ที ่THclimatechange@sgs.com  
 
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีสามารถสง่ค าถาม ขอ้สงสยั หรอื ความกงัวล เป็นลายลกัษณ์อกัษร ถงึ  

• คณุณฐัรนิทร ์ตนัศริ ิหวัหน้าผูต้รวจประเมนิ บรษิทั เอส จ ีเอส โดยสามารถสง่ถงึผูต้รวจ
ประเมนิระบบเป็นอเีมลไดท้ี ่THclimatechange@sgs.com or Nattarin.thunsiri@sgs.com 
โดยทีจ่ะตอ้งระบุตวัตนอยา่งชดัเจน รวมถงึความสนใจทีช่ดัเจน เพือ่ทีจ่ะชว่ยใหท้าง      
บรษิทั เปอรเิอ ้วทิเทล (ประเทศไทย) จ ากดั สามารถตอบกลบัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและ
รวดเรว็ 
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Announcement 

Perrier Vittel (Thailand) Ltd. 41/1 Moo 5 Phosamton Bangpahan Pranakorn Sri Ayutthaya 13220 
Site Code: AWS-010-INT-CAB-00-07-0004-0035  
 
Perrier Vittel (Thailand) Ltd. located at 41/1 Moo 5 Phosamton Bangpahan Pranakorn Sri Ayutthaya is 
going for AWS (Alliance Water Stewardship) Assessment for its Ayutthaya factory. The manufacturing 
site and catchment is located at 41/1 Moo 5 Phosamton Bangpahan Pranakorn Sri Ayutthaya 13220. 
 
The Assessment will be held on July 24th, 2018 9:00-12:00 at Ayutthaya factory address as above 
mentioned. The objective is to ensure the use of water is socially equitable, environmentally 
sustainable and economically beneficial.  
 
We welcome stakeholders to participate in the consultation process in case you could not participate 
we are welcome to receive your consultations. Options for communicating your feedback are:  

• Meeting with the audit team at a public meeting for stakeholders to allow for discussion 
and comments on the compliance of Perrier Vittel (Thailand) Ltd. 41/1 Moo 5 Phosamton 
Bangpahan Pranakorn Sri Ayutthaya to the AWS Standard. This will take place on July 
24th, 2018 9:00-12:00 at the location and address above if you wish to attend please 
RSVP by e-mail. 

• Meeting with the audit team on site during the site visit. 
• Submitting written comments via email to the K.Nattarin at THclimatechange@sgs.com  

All stakeholders interested in submitting questions or concerns in writing shall address these to: 
• Nattarin Thunsiri, SGS Lead Auditor 
• Submission can be made via email THclimatechange@sgs.com or 

Nattarin.thunsiri@sgs.com  
Stakeholders submitting written questions or concerns shall clearly identify themselves 
and shall clearly define the interest they represent.  Identification of the stakeholder will 
enable Perrier Vittel to provide effective and swift feedback  
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